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COMUNIDADE ESCOLAR 

 
Prezados(as), 

 

Continuamos orando e torcendo para que todos estejam com saúde em suas casas! 

 

Infelizmente o serviço permanece interrompido pela doença que nos ameaça, sendo obrigados ao 

isolamento, e mesmo assim, permanecemos buscando minimizar o impacto na educação das crianças, 

mesmo que à distância, estamos em uma luta diária em busca de oferecer um material da qualidade do 

IEMAB. Sabemos que é frustrante para as famílias não terem uma posição concreta do retorno às aulas, 

acreditem que para todos nós da equipe o sentimento é o mesmo, pois o trabalho que prestamos à 

sociedade nunca foi à distância, ao contrário, foi sempre muito próximo de cada família que já passou 

pelo IEMAB, e as que hoje não estão podendo sentir a confiança e segurança em nosso trabalho em 

consequência do cenário de turbulência política em que não se posicionam de forma concreta para 

proteger vidas e diminuir os impactos econômicos na sociedade, saibam que entendemos que cada 

família tem a sua realidade, uma está conseguindo administrar sua rotina diária em consequência de 

estar tendo suporte para esse sucesso, já ao contrário, existem famílias que não possuem o mesmo 

previlégio, assim elevando a cada dia mais as expectativas do retorno a normalidade.  

Nós compreendemos que infelizmente não estamos conseguindo ser o IEMAB de antes da pandemia, 

aquela escola que é a extensão de sua casa na qual você confia o seu bem mais precioso. Acreditem, 

estamos com a mesma angústia e expectativa que as famílias estão, pensando no futuro de nossas 

crianças. Estamos dormindo e acordando buscando o melhor que o IEMAB pode oferecer para as 

famílias e assim continuarmos sendo o IEMAB que sua família confiou. Confie em nossa equipe IEMAB! 

Estamos lutando paralelamente com as famílias para entregar o melhor às nossas crianças. 

Temos a certeza de que todo esse esforço das famílias juntamente com a equipe IEMAB, não terá sido 

em vão.  

E assim que retornarmos, com toda alegria de reencontrarmos com às famílias do IEMAB, teremos uma 

equipe unida como nunca, oferecendo o máximo de cada um, para que façamos a melhor reposição 

possível. 

Falando em reencontrarmos novamente, até o momento mantemos a PREVISÃO para 01/06/2020, 

entretanto precisamos da autorização dos órgãos responsáveis para retornarmos. Estão acontecendo 

reuniões dos representantes das escolas com os representantes do Comitê COVID-19 de Contagem, 

estabelecendo medidas preventivas para o retorno. Assim que tivermos uma informação concreta, 

comunicaremos às famílias. 

O retorno ideal seria em Junho, pois seria muito menos desgastante para reposição do período de 

paralisação, mas independente do período em que os órgãos responsáveis autorizem o retorno, podem 

confiar que iremos em busca da excelência que sempre almejamos para formar nossas crianças em 

grandes cidadãos. 
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Entendemos que a família tem um papel semelhante nas duas modalidades (presencial e não 

presencial), isto é, engajar e orientar as crianças na rotina escolar e buscar estar conectado as 

comunicações e diretrizes pedagógicas realizadas pela escola. Além disso, a família tem como ação 

primordial trabalhar o emocional das crianças, enfatizando o poder de crescimento que todos possuem. 

Considerando o contexto atual, a preservação da saúde mental é fundamental para toda a comunidade 

escolar. Os nossos anseios não podem se refletir em nossas crianças, uma vez que ainda estão em 

processo de amadurecimento. 

Estamos cientes de que não está sendo fácil, cada família com a sua realidade, mas juntos iremos, com 

fé, romper essa barreira em pról do futuro de nossas crianças.  

O que não conseguimos é tratar problemas emocionais e sociais, que podem afetar o aprendizado.  

Não há crianças avançadas, não há crianças atrasadas. Suas crianças estão exatamente onde 

precisam estar.  Portanto, agora, o que precisamos é que compartilhem sua calma, sua força, sua 

alegria com suas crianças. 

 

Dessa forma, contamos com as famílias para: 

 

 • garantir que as crianças tenham ambiente e materiais adequados para as atividades; 

 • acompanhar de forma assídua os calendários e comunicados da escola, bem como as 

atividades; 

 • acompanhar se as atividades estão sendo realizadas e incentivando as crianças a fazê-

las; 

 • garantir a orientação e a execução da rotina de estudos não presencial da criança. Para 

esse item, conte com o auxílio do Coordenador Pedagógico; 

 • esclarecer dúvidas com o professor para que tenhamos um período de ensino não 

presencial o mais proveitoso possível para nossas crianças.  

 

Nosso intuito é superar a distância física, acolher as famílias, mover barreiras para motivá-los e 

proporcionar a busca da excelência de sempre. Estamos confiantes de que este é apenas mais um 

desafio temporário e que o orgulho de ser IEMAB nos fará voltar à nossa rotina ainda mais fortalecidos. 

 

Deus abençoe cada família! 

 

Ficamos à disposição! 

 

 Gestão IEMAB - 30/04/2020 

 

 

 


